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กอนอ่ืนขอนําความหมายของ คําวาบูรณาการ หมายความวาอยางไร 
“บูรณาการ” หรือ“Integrate”  มีความหมายอยู 2 ประการที่ใชกัน ประการ
แรก ความหมายโดยทั่วไปหรือแบบกวาง ประการที่สองความหมายแบบแคบ
หรือเฉพาะ โดยกลาวแตละความหมายโดยสรุปดังน้ีครับ ประการแรก
ความหมายโดยทั่วไปหรือแบบกวาง “บูรณาการ” หมายถึง การทําให
สมบูรณ  หรือการทําใหหนวยยอยๆ  หรือหนวยงานตางๆ ที่อยูกระจัดกระจาย
กัน และมีความสัมพันธกัน มารวมกันทําหนาที่ อยางผสมกลมกลืน เปนองครวม
หน่ึงเดียว ประสานกัน เพ่ือใหเกิดความครบถวน สมบูรณในตนเอง”  สวน
ประการที่สองความหมายเฉพาะหรืแบบแคบ “บูรณาการ หมายถึง  การนําเอา
ศาสตรสาขาวิชาตางๆ  หลากหลายศาสตร ที่มีความสัมพันธ  เกี่ยวของกัน มา
ผสมผสานเขาดวยกัน เพ่ือประโยชนในการจัดหลักสูตร  และการจัดการเรียน
การสอน” คงจะพอเขาใจบางแลวนะครับ เปนศัพทแสงทางวิชาการ ที่ถูก
นํามาใชทั้งในดานการศึกษา การเมือง และธุรกิจครับ ทําใหผูพูดดูดี มีความรู 

กลาวโดยสรุปการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสูประชาคม
อาเซียน เปนการนําศาสตรหรือความรูเกี่ยวกับอาเซียน เสาหลักตางๆ ที่สัมพันธ
กันนํามาเขาดวยกันหรือผสมผสานไดอยางกลมกลืน เพ่ือนํามาจัดเปนการเรียน
การสอนภายใตหัวขอเดียวกัน เช่ือมโยงกันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการ
เนนองครวมของเน้ือหามากกวาองคความรูของแตละศาสตร และเนนการสราง
ความรูของผูเรียนที่มากกวาการใหเน้ือหาโดยครูเปนผูกําหนด 

ลักษณะสําคัญอยางหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสู
ประชาคมอาเซียน เปนการบูรณาการระหวางความรู กระบวนการ และการ
ปฏิบัติ ระหวางวิชาไดอยางกลมกลืน ระหวางสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง และเปน
การบูรณาการใหเกิดความสัมพันธกันระหวางความคิดรวบยอดของรายวิชา
อาเซียน เพ่ือทําใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย 

วิธีการ : การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
การจัดการเรียนการสอนในการเขียนแผนการสอนของผูสอนแบง

ออกเปน 2 ประการ ดังน้ี 
ประการแรกการบูรณาการภายในวิชา มีจุดเนนอยูภายในวิชาเดียวกัน

อาจนําวิชาตาง ๆ ที่สัมพันธกันมาบูรณาการกันเองของวิชาน้ันและไมแยกหรือ
ขยายไปกับวิชาอ่ืน 

ประการที่สองการบูรณาการระหวางวิชา มีจุดเนนอยูที่การนําวิชาอ่ืน
เขาเช่ือมโยงดวยกัน ต้ังแต 2 วิชาขึ้นไป โดยภายใตหัวขอเดียวกันวาวิชาใดที่
สามารถนําเขามาบูรณาการดวยกันได ไมจําเปนวาตองทุกวิชา เชน อาเซียน
ศึกษา สามารถนํามาบูรณาการกับรายวิชา ประวัติศาสาตร, เศรษฐกิจ, การเมือง
การปกครอง สังคมวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ เปนตน สามารถนํามา

การบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนสู
ประชาคมอาเซียน เปน
การนําศาสตรหรือ
ความรูเกี่ยวกับอาเซียน 
เสาหลักตางๆ ที่สัมพันธ
กันนํามาเขาดวยกันหรือ
ผสมผสานไดอยาง
กลมกลืน เพ่ือนํามา
จัดเปนการเรียนการสอน
ภายใตหัวขอเดียวกัน 
เช่ือมโยงกันเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยมี
การเนนองครวมของ
เน้ือหามากกวาองค
ความรูของแตละศาสตร 
และเนนการสรางความรู
ของผูเรียนที่มากกวาการ
ใหเน้ือหาโดยครูเปนผู
กําหนด 
 

วิธีการ : การ
จัดการเรียนการสอน
แบบบู รณากา รแบ ง
ออกเปน 2 ประการ 
ดังน้ี 
1. ก า ร บู ร ณ า ก า ร

ภายในวิชา 
2. การบูรณาการ

ระหวางวิชา 
 

    ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง
การบูรณาการ 
  1. เปนการนําวิชาหรือ
ศาสตรตาง ๆ เช่ือมโยง



เช่ือมโยงกันได ภายใตรายวิชาอาเซียนศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอบแบบบูรณาการ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กําหนด
แนวทางใน การจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
ฉะน้ัน ครู ผูสอน และผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผู
ช้ีนํา ผูถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนในการ
แสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรู และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน เพ่ือ
นําขอมูลเหลาน้ันไปใชสรางสรรคความรูของตนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญา พัฒนาการคิดของผูเรียน
ใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณแลวยังมุงพัฒนา
ความสามารถทางอารมณ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจ
ตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณ ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมเน่ืองจากประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลกกําลังประสบ
ปญหาดานสังคมเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแยงทั้งความคิดและ
การกระทําของตัวบุคคล องคกร และสังคม ฉะน้ัน สถานศึกษาจะตองมุงเนน
การเรียนรูเพ่ือใหเขาใจสถานการณ หาทางแกไข โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับ
ศาสนาและวัฒนธรรมเปนกรณีพิเศษดวยการเรียนรูในสาระการเรียนรูตางๆ มี
กระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผูสอนตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดาน
รางกาย และสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจ และความสามารถของผูเรียน
เปนระยะๆ อยางตอเน่ือง ดังน้ัน การจัดการเรียนรูในแตละชวงช้ัน ควรใช
รูปแบบ / วิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การ
เรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ การใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู การเรียนรูคูคุณธรรม ทั้งน้ีตองพยายามนํากระบวนการ การ
จัดการ กระบวนการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม กระบวนการคิดและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไป สอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุมสาระ
การเรียนรู เน้ือหาและกระบวนการตางๆ ขามกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งการเรียนรู
ในลักษณะองครวม การบูรณาการ เปนการกําหนดเปาหมายการเรียนรวมกัน 
ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํากระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกัน หรือตาง
กลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจัดไดหลาย
ลักษณะ เชน 

1.  การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว   ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรู
โดยเช่ือมโยงสาระการเรียนรูตางๆ กับหัวขอเรื่องที่สอดคลองกับชีวิตจริงหรือ
สาระที่กําหนดขึ้นมา เชน เรื่อง สิ่งแวดลอม นํ้า เปนตน ครู ผูสอน สามารถ
เช่ือมโยงสาระ และกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระตางๆ เชน การอาน การ
เขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะหตางๆ ทําใหผู เรียนไดใชทักษะและ
กระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรูความจริงจาก หัวขอเรื่องที่กําหนด  

2.  การบูรณาการแบบคูขนาน มีครู ผูสอนต้ังแตสองคนข้ึนไปรวมกัน
จัดการเรียนการสอน โดยอาจยึดหัวขอเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แลวบูรณาการ
เช่ือมโยงแบบ คูขนาน เชน ครู ผูสอนคนหน่ึงสอนวิทยาศาสตร เร่ืองเงา ครู 

กันภายใตหัวขอเดียวกัน 
   2. ทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนที่ลึกซึ้ง และมี
ลักษณะใกลเคียงกับชีวิต
จริง   
   3. ทําใหผูเรียนไดรับ
ความรู ความเขาใจ ใน
ลักษณะองค รวมของ
อาเซียน 
   4. ทําใหผูเรียน
สามารถแสวงหาความรู 
ความเขาใจ จากสื่อตาง 
ๆ ที่มีอยูทั่วไป 
   5. เปนแนวทางที่ชวย
ใ ห อ า จ า ร ย ผู ส อ น ไ ด
ทํ า ง า น ร ว ม กั น  ห รื อ
ประสานง านร วมกั น
อยางมีความสุขและคิด
หาวิธีใหมๆมาใช 
 



ผูสอนอีกคนอาจสอนคณิตศาสตร เรื่องการวัดระยะทาง โดยการวัดเงา คิด
คํานวณในเรื่องเงาในชวงเวลาตางๆ จัดทํากราฟของเงาในระยะตางๆ หรืออีกคน
หน่ึงอาจใหผูเรียนรูศิลปะเรื่องเทคนิคการวาดรูปที่มีเงา  

3. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ   การบูรณาการในลักษณะน้ีนํา
เน้ือหาจากหลายกลุมสาระมาเช่ือมโยงเพ่ือจัดการเรียนรู ซึ่งโดยทั่วไปผูสอนมัก
จัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชาหรือกลุมวิชา แตในบางเรื่อง ครู ผูสอน
จัดการเรียนการสอนรวมกันในเรื่องเดียวกัน เชน เรื่อง วันสิ่งแวดลอมของชาติ 
ครู ผูสอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรูภาษา คําศัพทเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม ผูสอนวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมคนควาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ผูสอน
สังคมศึกษาใหผูเรียนคนควาหรือทํากิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และครู 
ผูสอนสุขศึกษาอาจจัดใหจัดทํากิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมใหถูก
สุขลักษณะ เปนตน 

 4. การบูรณาการแบบโครงการ ครู ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการเปนโครงการ โดยผูเรียนและครู ผูสอนรวมกันสรางสรรคโครงการ
ขึ้น โดยใชเวลาการเรียนตอเน่ืองกันไดหลายช่ัวโมง ดวยการนําเอาจํานวนช่ัวโมง
ของวิชาตางๆ ที่ ครู ผูสอนเคยสอนแยกกันน้ันมารวมเปนเร่ืองเดียวกัน มี
เปาหมายเดียวกัน ในลักษณะของการสอนเปนทีม เรียนเปนทีม ในกรณีที่
ตองการเนนทักษะบางเร่ืองเปนพิเศษ ครู ผูสอนสามารถแยกกันสอนได เชน 
กิจกรรมเขาคายดนตรี กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ กิจกรรมเขาคายศิลปะ 
เปนตน 
การจัดทําแผนแบบบูรณาการ 

การจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ เปนการนําวิชาการตาง ๆ ที่มี
ความสัมพันธกันมาเช่ือมโยงกัน ซึ่งสามารถทําไดโดยการสรางหัวขอเรื่องที่มี
ความสอดคลองกับวิชาน้ัน ๆ เขาดวยกัน ผูสอนตองคํานึงสิ่งตอไปน้ี 

1. การเลือกหัวเรื่อง จากประเด็นตาง ๆ ที่ตองการเรียน เชน 
ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียน ประเด็นแนวคิด ประเด็นของเน้ือหา เมื่อ
ไดแลวนําจุดประสงคของแตละรายวิชา ที่ตองการใหเกิดการเรียนรูของผูเรียน 
เขามาสรางเปนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

2. การนําจุดประสงคของรายวิชาตาง ๆ ที่สัมพันธกันมาสรางเปนหัวขอ
เรื่องและนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เชน จุดประสงคของ
รายวิชาอาเซียน : นักศึกษามีความรู ความเขาใจวัฒนธรรมเพ่ือนบานอาเซียน 
เปนตน 

ประโยชนของการบูรณาการ 
ประโยชนของการบูรณาการการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียนมี

มากมาย ในที่นีผูเขียนขอสรุปประโยชนของการบูรณาการพอสังเขปดังน้ี 
1. เปนการนําวิชาหรือศาสตรตาง ๆ เช่ือมโยงกันภายใตหัวขอเดียวกัน 
2. ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนที่ลึกซึ้ง และมีลักษณะใกลเคียงกับชีวิต

จริง   
3. ทําใหผูเรียนไดรับความรู ความเขาใจ ในลักษณะองครวมของ

อาเซียน 
4. ทําใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู ความเขาใจ จากสื่อตาง ๆ ที่มี



อยูทั่วไป 
5. เปนแนวทางที่ชวยใหอาจารยผูสอนไดทํางานรวมกัน หรือ

ประสานงานรวมกันอยางมีความสุขและคิดหาวิธีใหมๆมาใช 
ประการตอมา ทําอยางไรจึงจะจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ สรุปพอ

เปนแนวทางคราวๆดังน้ี 
1. อาจารยผูสอนไดคิดกระบวนการเรียนรู การวางแผนและมีการ

ประเมินผลรวมกัน 
2. ตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหผูเรียนสามารถคนหาคําตอบดวย

ตนเองและไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
3. เนนการเรียนรูที่เกิดจากการนําวิชาตาง ๆ เช่ือมโยงกันมากกวาที่จะ

เกิดจากเน้ือหาใดเน้ือหาหน่ึงเทาน้ัน 
5. มีการนําขอมูล ทรัพยากรทองถ่ิน และภูมิปญญาทองถ่ินมาจัดการ

เรียนรูแบบองครวมหรือแบบบูรณาการ 
 

พัฒนาการ กับ บูรณาการ ตางกันอยางไร 
บูรณาการ คือ การนําเอาศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ  ที่มีความสัมพันธ

เกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกันใหกลมกลืนเปนเน้ือเดียวกัน จนมีความ
สมบูรณครบถวนในตัวเอง เพ่ือนํามาใชประโยชนในการจัดหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน พัฒนาการ คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงลักษณะและ
พฤติกรรมที่มีทิศทาง และรูปแบบที่แนนอนจากชวงระยะเวลาหน่ึงไปสูอีระยะ
หน่ึงพัฒนาการ เนนการกาวไปขางหนา ความเจริญ การเพ่ิมข้ึน ฯลฯ บูรณาการ 
เนนไปที่การพัฒนาอยาง "ย่ังยืน" ความตอเน่ือง   

ยกตัวอยาง เชน การตัดถนน สรางอาคาร ฯลฯ เปนการพัฒนา แตอยาง
การปลูกปาทดแทน ก็เปนลักษณะของการบูรณาการ อะไรประมาณน้ีครับ 
 สรุปพัฒนาการ คือการพัฒนาใหดีขึ้น บูรณาการ คือการรวมกันมากกวา
หน่ึง 

ตัวอยาง การบูรณาการการเรียนการสอน เชน “การบูรณาการการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เสนทางบาน-วัด-วัง รอบรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร” ดังน้ันการทองเที่ยวเชิงบูรณาการคืออะไร สงผลดีและผลเสีย
อยางไร การทองเที่ยวเชิงบูรณาการ  คือ การทองเที่ยวที่มีการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาพ้ืนที่ และความสุขสนุกสนานจากการทองเที่ยวดวยก็คือ
คลายๆ ไป อนุรักษสิ่งแวดลอม แตวา เที่ยวไปดวย  

บูรณาการ หมายถึงการทําใหสมบูรณ การดําเนินการใหสมบูรณ หรือ
กรณีแกไข การดําเนินการ ปฏิบัติ ตลอดจนวางแผนการรองรับความเสี่ยงหรือ
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือ...ไมใหเกิดขึ้น  

ดังน้ัน ผังบุรณาการ หมายถึง ช้ันตอน chart ที่แสดงกระบวมการ 
ดําเนินงาน ตางๆ ตลอดจน การเตรียมรับกับปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน ใหสมบูรณ
ที่สุด  
 

                                                                                                                                                         

คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทยีมสุข 



 

ภาพกิจกรรมบันทึกการเลาเรื่อง 
กิจกรรมถายทอดความรู : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุม  ชุมชนคนวิชาการ 

เรื่อง การจัดการเรยีนการสอนเพื่อบูรณาการความรูสูอาเซียน 

วันที่  12  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2556 
 

 

 

 

 

 



        

                                       

  
 



 
 

 

รายชื่อคณะกรรมการเครือขายการจัดการความรูภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุม ชุมชนคนวิชาการ 

เรื่อง การจัดการเรยีนการสอนเพื่อบูรณาการความรูสูอาเซียน 

วันที่  12  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2556 

 

  คุณเอ้ือ   นายภคพนธ   ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร 

  คุณอํานวย ดร.พรพิไล เติมสินสวัสด์ิ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

  คุณประสาน นางระวิวรรณ ธรณี 

  คุณกิจ  ผศ.ดร.ณรงค โพธ์ิพฤกษานันท 

  คุณลิขิต  นายประยุทธ เทียมสุข 

 
 


